
1 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ ที่จะซื้อ/จ้าง บาท บาท โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2,410.00      2,410.00      เฉพาะเจาะจง บจก. นวประชา 2,410.00      บจก. นวประชา 2,410.00      ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  1/2563

(ดีเซล 93.27 ลิตร) (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.4 ต.ค.62
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,520.00      5,520.00      เฉพาะเจาะจง บจก. นวประชา 5,520.00      บจก. นวประชา 5,520.00      ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  2/2563

(ดีเซล 214.30 ลิตร) (ส่วนสุขภาพสัตว์) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.4 ต.ค.62
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 6,200.00      6,200.00      เฉพาะเจาะจง บจก. นวประชา 6,200.00      บจก. นวประชา 6,200.00      ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  3/2563

(ดีเซล 239.93 ลิตร) (ส่วนมาตรฐานฯ) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.4 ต.ค.62
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 5,100.00      5,100.00      เฉพาะเจาะจง บจก. นวประชา 5,100.00      บจก. นวประชา 5,100.00      ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  4/2563

(ดีเซล 196.97 ลิตร) (ส่วนส่งเสริมฯ) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.4 ต.ค.62
5 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด 92,387.02     92,387.02     เฉพาะเจาะจง นางวิลาวรรณ พงษ์พานิช 92,387.02     นางวิลาวรรณ พงษ์พานิช 92,387.02     มีความเหมาะสมกับตําแหน่ง ส 1/2563

เดือน 15 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ลว. 15 ต.ค.62
6 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 108,000.00   108,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภิตา นามสวัสดิ์ 108,000.00   นางสาวโสภิตา นามสวสัดิ์ 108,000.00   มีความเหมาะสมกับตําแหน่ง ส 2/2563

เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ลว. 18 ต.ค.62
7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 108,000.00   108,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ภู่แก้ว 108,000.00   นายเฉลิมพล  ภู่แก้ว 108,000.00   มีความเหมาะสมกับตําแหน่ง ส 3/2563

เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ลว. 18 ต.ค.62
8 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 54,000.00     54,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมศักดิ์  ภู่แก้ว 54,000.00     นายเฉลมิศักดิ์  ภู่แก้ว 54,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหน่ง ส 4/2563

เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 -             (ส่วนมาตรฐานฯ) ลว. 18 ต.ค.62
9 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 54,000.00     54,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสรายุทธ แก้ววิลัย 54,000.00     นายสรายุทธ แก้ววิลัย 54,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหน่ง ส 5/2563

เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 -             (ส่วนมาตรฐานฯ) ลว. 18 ต.ค.62
10 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 84,000.00     42,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศสินีย ์สูงศักดิ์ 84,000.00     นางสาวทัศสินีย์ สูงศักดิ์ 84,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหน่ง ส 6/2563

เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 (ส่วนสุขภาพสัตว์) ลว. 18 ต.ค.62
11 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 84,000.00     84,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยรินทร์ ศิรวัชรเตชานนท์ 84,000.00     นางสาวอัยรินทร์ ศิรวัชรเตชานนท์ 84,000.00     มีความเหมาะสมกับตําแหน่ง ส 7/2563

เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 (ส่วนสุขภาพสัตว์) ลว. 18 ต.ค.62
12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000.00     30,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด์ ซัพพลาย 30,000.00     บจก.นครปฐม โอ เอ แอนด์ ซัพพลาย 30,000.00     ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 บ 1/2563

เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว. 18 ต.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง



2 แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ ที่จะซื้อ/จ้าง บาท บาท โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
1 ซ่อมแซมยานพาหนะ 1 รายการ เปลี่ยนยาง 20,000.00     20,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.นครยนต์การยาง 20,000.00     บจก.นครยนต์การยาง 20,000.00     ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  5/2563

6 กม 4826 กรุงเทพมหานคร (ส่วนส่งเสริมฯ) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว 4 พ.ย.62
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง -             -             เฉพาะเจาะจง บจก. นวประชา -             บจก. นวประชา -             ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  6/2563

(ดีเซล 93.27 ลิตร) (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.31 ต.ค.62
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง -             -             เฉพาะเจาะจง บจก. นวประชา -             บจก. นวประชา -             ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  7/2563

(ดีเซล 214.30 ลิตร) (ส่วนสุขภาพสัตว์) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.31 ต.ค.62
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง -             -             เฉพาะเจาะจง บจก. นวประชา -             บจก. นวประชา -             ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  8/2563

(ดีเซล 239.93 ลิตร) (ส่วนมาตรฐานฯ) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.31 ต.ค.62
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง -             -             เฉพาะเจาะจง บจก. นวประชา -             บจก. นวประชา -             ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  9/2563

(ดีเซล 196.97 ลิตร) (ส่วนส่งเสริมฯ) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.31 ต.ค.62
6 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ 4,500.00      4,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสํา สิงห์เกื้อ 4,500.00      นายสํา สิงห์เกื้อ 4,500.00      ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  10/2563

(ฝ่ายบริหารทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.8 พ.ย.62
7 ซ่อมแซมยานพาหนะ 1 รายการ เปลี่ยนแบตฯ 2,750.00      2,750.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสหปกรณ์การไฟฟ้า 2,750.00      ร้านสหปกรณ์การไฟฟ้า 2,750.00      ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  11/2563

นค 3630 นครปฐม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.12 พ.ย.62
8 ซ่อมแซมยานพาหนะ 2 คัน 11,091.62     11,091.62     เฉพาะเจาะจง บจก.ช เอราวัณมอเตอร์ 11,091.62     บจก.ช เอราวัณมอเตอร์ 11,091.62     ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  12/2563

กม 3902 นครปฐม, กย 1716 นครปฐม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว.15 พ.ย.62
9 ซ่อมแซมยานพาหนะ 4,126.99      4,126.99      เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าท่าจีน นครปฐม 4,126.99      บจก.โตโยต้าท่าจีน นครปฐม 4,126.99      ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  13/2563

กพ 269 นครปฐม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว 26 ก.พ.62
10 ซ่อมแซมยานพาหนะ 2,413.06      2,413.06      เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าท่าจีน นครปฐม 2,413.06      บจก.โตโยต้าท่าจีน นครปฐม 2,413.06      ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  14/2563

85 4488 นครปฐม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ข้อ 79 ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ลว 29 พ.ย.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง


